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          V ý t a h 

U s n e s e n í 
 

 z 6. schůze Rady města Hlučína, konané dne 9. ledna 2023 

 

číslo  

usnes.:  Obsah usnesení: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

6/1a)  Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého 

 rozsahu „Výkon zadavatelské činnosti pro Město Hlučín 2023 až 2026“: 

 

1.  o výběru nabídky účastníka zadávacího řízení Radim Pala, DiS., IČO: 

01067982, se sídlem: Ostrava – Petřkovice, Balbínova 959/87a, PSČ 725 29, jako 

nejvhodnější nabídky,  

2.  o uzavření rámcové příkazní smlouvy mezi Městem Hlučín a Radimem Palou, 

DiS., IČO: 01067982, se sídlem: Balbínova 959/87a, 725 29 Ostrava – Petřkovice, dle 

předloženého návrhu. 

 

6/2a)  Rada města Hlučína rozhodla o provedení zadávacího řízení – zjednodušeného 

 podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

 pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 

 VO města Hlučína – 2. a 3. etapa“ za podmínek a rozsahu dle předložené přílohy.  

 

Rada města Hlučína jmenovala členy komise ve zjednodušeném podlimitním řízení na 

veřejnou zakázku: „Snížení energetické náročnosti VO města Hlučína – 2. a 3. etapa“ a 

za každého člena komise jeho náhradníka dle předloženého návrhu.  

Zároveň Rada města Hlučína pověřuje tuto komisi v souladu s § 42 odst. 1 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevíráním 

nabídek, posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (včetně posouzení 

kvalifikace účastníků zadávacího řízení) a hodnocením nabídek.  

 

Rada města Hlučína rozhodla, že otevírání obálek, posouzení kvalifikace účastníků a 

hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku: „Snížení 

energetické náročnosti VO města Hlučína – 2. a 3. etapa.“ se bude účastnit specialista 

na veřejné zakázky a zpracovatel podkladů RECTE.CZ s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 

Moravská Ostrava, IČ: 61972690. 

   

6/2b)  Rada města Hlučína rozhodla o učinění objednávky na zpracování projektové 

 dokumentace pro provádění stavby „Úprava křižovatky ČSA x Opavská, Hlučín“ mezi 

 městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín IČ: 00300063 a 

 společností Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, IČ: 

 26080273 v ceně 170.000,-- Kč bez DPH. 

 

6/2c)  Rada města Hlučína projednala žádost ohledně montáže tepelného čerpadla do bytu č. 

 18, Opavská 23 v Hlučíně a rozhodla žádosti zatím nevyhovět.  

 

6/2d)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 č. 062/2022/Ho se zhotovitelem Ing. Arch. Vendulou Markevičovou, Tyršova 589/3, 

 748 01 Hlučín, IČ: 75590905 na prodloužení termínu plnění díla o 90 dní od podpisu 

 Dodatku č. 1, dle předloženého návrhu.  
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6/3a)  Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí věcného daru do tomboly na Ples města 

 Hlučína, konaného dne 28.01.2023, v hodnotě do 15.000,-- Kč. 

 

6/3b)  Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí věcného daru do tomboly na Bál 

 Hlučínska, konaného dne 04.02.2023, v hodnotě do 10.000,-- Kč.  

 

6/3c)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku - 

 automobilu tovární značky ŠKODA YETI 2.0/81KW 4x4, RZ: 9T5 8780, WIN: 

 TMBLC75L1F6023597 mezi Městem Hlučínem, se sídlem Mírové nám. 23, 748 01 

 Hlučín, IČ: 00300063 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

 Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 

 70884561, dle předložené přílohy č. 1. 

 

6/3d)  Rada města Hlučína vzala na vědomí předložený plán kontrol Kontrolního výboru 

 Zastupitelstva města Hlučína na roky 2023 a 2024 a postupuje ho k projednání a 

 schválení Zastupitelstvu města Hlučína. 

 

6/3e)  Rada města Hlučína projednala a doporučuje zastupitelstvu města stanovit měsíční 

 odměnu neuvolněným členům zastupitelstva: 

- za výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších funkcí 1.300,-- Kč, 

- za výkon funkce člena rady 4.300,-- Kč, 

- za výkon funkce předsedy výboru 3.500,-- Kč, 

- za výkon funkce předsedy komise 3.500,-- Kč, 

- za výkon funkce člena výboru 2.860,-- Kč, 

- za výkon funkce člena komise 2.860,-- Kč. 

 

Odměna bude poskytována od 01.02.2023. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne 

následujícího po dni složení slibu. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněného 

člena zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako souhrn odměn ve výši jednotlivých 

odměn schválených zastupitelstvem obce. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty tři 

odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. Odměna za 

výkon funkce člena zastupitelstva obce se vyplácí pouze v případě, že zastupitel 

vykonává pouze funkci člena zastupitelstva obce.  

 

6/3f)  Rada města Hlučína rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

 veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve věci jednacího 

 řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce „Poskytnutí poštovních služeb prostřednictvím 

 výplatního stroje“ na uzavření dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za 

 poštovní služby vybrat k uzavření smlouvy dodavatele Česká pošta s.p., se sídlem 

 Politických věznů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983.  

 

  Rada města Hlučína uložila odboru vnitřních věcí, aby zajistil prostřednictvím pověřené 

  osoby firmy RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 612/36, Ostrava, Moravská Ostrava  

  a Přívoz, IČO: 61972690 odeslání oznámení výběru dodavatele ve lhůtách stanovených  

  zákonem. 

 

Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy, resp. dohody o používání výplatního 

stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 

24/23, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063 a vybraným dodavatelem Česká pošta s.p., se 
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sídlem Politických věznů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, a to ve lhůtách 

stanových zákonem. 

 

6/3g)  Rada města Hlučína projednala přípravu jednání 4. zasedání Zastupitelstva města 

 Hlučína konaného dne 19.01.2023 a stanovila program. 

 

6/4a) a) Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína  

 pro rok 2023 jednotlivým žadatelům dle přílohy č. 1a) dle upraveného návrhu. 

 

Rada města Hlučína rozhodla o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Hlučína v roce 2023 mezi městem Hlučín a žadateli s výší 

jednotlivých dotací dle upravené přílohy č. 1a) a dle vzoru přílohy č. 3 a 4. 

 

b) Rada města Hlučína doporučila Zastupitelstvu města, aby rozhodlo o poskytnutí 

dotací z rozpočtu města Hlučína pro rok 2023 jednotlivým žadatelům dle přílohy č. 1b) 

dle upraveného návrhu. 

 

Rada města Hlučína doporučila, aby Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína v roce 2023 mezi 

městem Hlučín a žadateli s výší jednotlivých dotací dle upravené přílohy č. 1b) a dle 

vzoru přílohy č. 3 a 4.  

 

6/5a) Rada města Hlučína projednala rozpočtové opatření č. 1/2023 a doporučila 

zastupitelstvu města ke schválení dle upravené přílohy č. 1 – 4. 

 

6/6a)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

 stavbu podzemního kabelového vedení NN, umístěného na pozemku parc.č. 4550/1 

 v k.ú. Hlučín, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, za jednorázovou úhradu ve výši 4.400,-- Kč + 

 DPH.  

 

6/6b)  Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní 

 přípojky a kanalizační přípojky, které jsou umístěny na pozemku parc.č. 1149/1 v k.ú. 

 Darkovičky, ve prospěch pozemku parc.č. 1038/1 v k.ú. Darkovičky, s žadateli, za 

 jednorázovou náhradu ve výši 2.800,-- Kč + DPH.  

 

6/6c) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

 věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu a o udělení souhlasu podle zákona 

 č. 13/1997 Sb., v platném znění, pro stavbu podzemního kabelového vedení NN, 

 umístěného na pozemcích parc.č. 4430/36, parc.č. 4607, parc.č. 4608, parc.č. 4430/5 a 

 parc.č. 204 v k.ú. Hlučín, se společností ČEZ Distribuce a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem 

 Děčín, Děčín IV-Pomokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím oprávněným 

 z věcného břemene a investorem, za jednorázovou náhradu ve výši: 

400,-- Kč za každý započatý metr běžný délky věcného břemene + DPH.  

 

6/6d) Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

 služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a o udělení souhlasu podle zákona 

 č. 13/1997 Sb., v platném znění, pro stavbu vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, 

 umístěných na pozemku parc.č. 505 v k.ú. Bobrovníky, ve prospěch pozemku parc.č. 

 270/1 v k.ú. Bobrovníky, mezi Městem Hlučín a žadatelem, za jednorázovou náhradu ve 

 výši: 
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400,-- Kč za každý započatý metr běžný délky služebnosti vodovodní přípojky + DPH,  

400,-- Kč za každý započatý metr běžný délky služebnosti kanalizační přípojky + DPH. 

 

 6/6e) Rada města Hlučína rozhodla uzavřít předloženou trojstrannou Smlouvu o výpůjčce 

 uzavíranou mezi půjčitelem - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o, vypůjčitelem - 

 Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska a Městem Hlučín, jako budoucím vlastníkem 

 části stavby ,,Cyklostezky Hlučín – Kozmice“. 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek v.r.     Mgr. Petra Řezáčová v.r. 

starosta města Hlučína     místostarostka města Hlučína 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


